ທະນາຄານນະໂຍບາຍເປດສາຂາໃໝ
ທະນາຄານນະໂຍບາຍເປດ
ສາຂາໃໝ
ຮັບໃຊປະ
ປະຊາຊົນ ແຂວງໄຊສົມບນ

ທະນາຄານນະໂຍບາຍ (ທນບ) ໄດຈັດຕັ້ງການເປດ ທນບ ສາຂາ ໄຊສົມບນ ເປນແຫງທີ 10 ເພື່ອຮັບໃຊປະຊາຊົນຕາມແນວທາງ
ນະໂຍບາຍຂອງພັກ ແລະ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັ
ສັງຄົມຂອງລັດຖະບານໃນການແກໄຂຄວາມທກຍາກ
ຖະບານໃນການແກໄຂຄວາມທກຍາກ, ຈດສມພັດທະນາຂອງ
ລັດຖະບານ-ຂອງທອງຖິ່ນ ແລະ ບານ 3 ສາງ ຊຶ່ງຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 14 ສິງຫາ 2020 ທີ່ ເມືອງອານວົງ ເທສະບານແຂວງ ໄຊສົມບນ ພາຍໃຕ
ການເປນປະທານຮວມຂອງທານ ສອນໄຊ ສິດພະໄຊ
ພະ ກາມະການສາຮອງສນກາງພັກ, ເລຂາຄະນະພັກ, ຜວາ
ວາການທະນາຄານແຫງ ສປປ
ລາວ (ທຫລ) ແລະ ທານ ພົນຕີ ຄາລຽງ ອທະໄກສອນ
ສອນ ເລຂາຄະນະພັກແຂວງ, ເຈົ້າແຂວງໄຊສົມບນ; ພອມນີ,້ ກໍມີຮອງເລຂາຄະນະພັກແຂວງປະທານສະພາປະຊາຊົນແຂວງ, ຮອງເຈົ້າແຂວງ ໄຊສົມບນ,
ບນ ຄະນະກົມຈາກ ທຫລ, ຄະນະອານວຍການທະນາຄານທລະກິດ-ສະເພາະກິດ,
ບັນດາເຈົ້າເມືອງ, ຫົວໜາພະແນກການອອມຂາງແຂວງ-ເມື
ໜາພະແນກການອອມຂາງແຂວງ ອງ ແລະ ພາກສວນກຽວຂອງເຂົ້າຮວມ.
ທານ ວດທິ ເລື່ອນວິໄລວົງ ຜອານວຍການ ທນບ ໄດລາຍງານສະພາບການເຄື່ອນໄຫວ ທນບ ກໍຄືການກະ
ກະກຽມຄວາມພອມໃນການສາງ
ຕັ້ງ ທນບ ສາຂາໄຊສົມບນ ຊຶ່ງມີບົດບາດໜາທີ
ທີ່ໃນການປະຕິ
ນ
ບັດແນວທາງນະໂບາຍຂອງພັກ-ລັດຖະບານໃນການ
ການປະກອບສວນແກໄຂຄວາມ
ທກຍາກຂອງປະຊາຊົນ ດວຍການນາເອົາແຫຼງທຶ
ທຶນດອກເບັ
ດອກ ້ຍນະໂຍບາຍເພື່ອປອຍສິນເຊື່ອໃຫປະຊາຊົນໃນເມື
ເມືອງງເປາໝາຍ, ຈດສມຂອງລັດ
ຖະບານ-ທອງຖິ່ນ ແລະ ປະຕິບັດນະໂຍບາຍ 3 ສາງ ໂດຍສະເພາະຢແຂວງໄຊສົມບນປະກອບມີ 5 ໜວຍບໍລິການ ໃນນີ້ມີເມືອງ ລອງຊານ,
ເມືອງ ອານວົງ, ເມືອງ ຮົມ, ເມືອງ ລອງແຈງ ແລະ ເມືອງ ທາໂທມ ຊຶ່ງປະຈບັນ ມີພະນັກງານທັງໝົດ 29 ຄົນ, ຍິງ 11 ຄົນ. ທນບ ເລີ່ມ
ເຄື່ອນໄຫວຢແຂວງດັງກາວ ນັບແຕປ 2008 ເປນຕົ
ເປນ ້ນມາໄດສະໜອງສິນເຊື່ອໃຫແກປະຊາຊົນບັນດາເຜົາພາຍໃນ
ພາຍໃນແຂວງຈານວນເງິນທັງໝົດ
199,73 ຕື້ກີບເປນທຶນໄລຍະສັ້ນ 60,78 ຕືກ
້ ີບ, ໄລຍະກາງ 24 ຕືກ
້ ີບ ແລະ ໄລຍະຍາວ 114,96 ຕືກ
້ ີບ; ມາ
ມາຮອດເດືອນພຶດສະພາ 2020
ທົວແຂວງ ໄຊສົມບນ ມີຍອດສີນເຊື່ອທັງໝົດ 60,07 ຕື້ກີບສາມາດເຂົ້າເຖິງ 5 ເມືອງ, 87 ບານເທົາກັບ 97
97,75% (ຂອງບານທັງໝົດ89
ບານ, ຍັງ 2 ບານບໍທັນເຂົ້າເຖິງ), ບານທກຍາກເຂົ
ເຂົ້າເຖິງ 75 % ຂອງບານທກຍາກ, ມີ 1.046 ກມກຢມເງີນ
ນກວມ
ກວມ 53 % ຂອງຈານວນຄອບ
ຄົວທັງໝົດ, ມີລາຍບກຄົນ 63 ຄົນ, ຄອບຄົວທກຍາກເຂົ
ທກ
້າເຖິງສິນເຊື່ອ 1.384 ຄອບຄົວ.

ຜານການເຄື່ອນໄຫວປະກອບສວນສະໜອງສິນເຊື່ອຂອງ ທນບ ຜານມາ ເຮັດໃຫປະຊາຊົນໃນເຂດຊົນນະບົດໃນກມເປາໝາຍມີທຶນ
ທາການຜະລິດສາງລາຍຮັບໃຫຄອບຄົວ ເຮັດໃຫຊີວິດການເປນຢນັບມື້ດຂ
ີ ຶ້ນເທື່ອລະກາວ ຊຶ່ງເປນປະກອບສວນອັນສາຄັນໃນການແກໄຂ
ຄວາມທກຍາກຂອງປະຊາຊົນໃນແຂວງໄຊສົມບນ ເຮັດໃຫຈານວນເມືອງ, ບານ ແລະ ຄອບຄົວທກຍາກຫຼຸດລົງ ເທື່ອລະກາວ.
ຈາກນັ້ນ, ທານ ນາງ ໂພທິຈັນ ທາມະເທວາ ວາການຫົວໜາກົມຄມຄອງທະນາຄານທລະກິດ ທຫລ ກໍໄດອານໃບອະນຍາດຂອງທະ
ນາຄານແຫງ ສປປ ລາວ ໃນການສາງຕັ້ງ ທນບ ໄຊສົມບນ ຢາງເປນທາງການ ຊຶ່ງເປນການຍົກລະດັບການເຄື່ອນໄຫວຂອງທະນາຄານ
ດັງກາວໃຫສງຂຶ້ນກວາເກົາ ແລະ ກໍເປນທະນາຄານແຫງທາອິດຂອງແຂວງ ໄຊສົມບນ ທີ່ໄດຮັບການສາງຕັ້ງເປນສາຂາ.
ທານຜວາການ ທຫລ ເນັ້ນໃຫພະນັກງານ ທນບ ຈົງສຊົນປະຕິບັດທິດທາງໜາທີ່ຈດສມໃນການສະໜອງແຫຼງທຶນປະກອບສວນ
ໃນການແກໄຂຄວາມທກຍາກຂອງປະຊາຊົນຢແຂວງໄຊສົມບນໃຫຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກຄວາມທກຍາກເທື່ອລະກາວ; ເພີ່ມການຮວມມື
ກັບອານາດການປກຄອງທອງຖິ່ນທກຂັ້ນ ແລະ ຂະແໜງການໃນການສະໜອງແຫຼງທຶນນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານຕິດພັນກັບແຜນ
ພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມຂອງແຂວງ, ຂອງເມືອງ, ບັນດາຈດສມພັດທະນາຂອງລັດຖະບານຂອງທອງຖິ່ນແລະບັນດາບານ 3 ສາງໃຫ
ນັບມື້ມີປະສິດທິຜົນສງ. ເພີ່ມຄົ້ນຄວາກາແໜນແນວທາງຂອງພັກ, ນະໂຍບາຍຂອງລັດ, ບັນດາມະຕິຄາສັງຂອງຂັ້ນເທິງ, ລະບຽບ, ກົດ
ໝາຍ, ເອົາໃຈໃສປບປງແກໄຂຂໍຄົງຄາງໃນຜານມາ ໂດຍສະເພາະຂໍໃຫອົງການປກຄອງຂັ້ນຕາງໆໃຫການຮວມມືໃນວຽກງານສະໜອງ
ແຫຼງທຶນ ແລະ ຕອງມີຄນນະພາບ, ປະສິດທິຜົນ ແລະ ມີການຄມຄອງ, ຊຸກຍປະຊາຊົນ ສາມາດນາຜົນຜະລິດສສັງຄົມ ແລະ ຄືນເງິນແກ
ທະນາຄານ ເພື່ອຈະນາແຫຼງທຶນດັງກາວໃຫແກຄົນອື່ນຕໍໄປ.
ທານເຈົ້າແຂວງໄຊສົມບນໄດກາວວາ: ແຂວງ ໄຊສົມບນ ເປນແຂວງຕັ້ງໃໝ, ເສດຖະກິດຍັງອອນນອຍ, ມີປະຊາຊົນທກຍາກ 4.397
ຄອບຄົວ ຊຶ່ງມີຄວາມຕອງການແຫຼງທຶນຈານວນຫຼາຍສົມຄວນ ແລະ ໃນຜານມາຄະນະປະຈາພັກແຂວງ ໄດເພີ່ມທະວີການແກໄຂຄວາມທກ
ຍາກເປນບັນຫາສາຄັນຮີບດວນ, ເປນຕັບບີ, ເປນໜາທີ່ການເມືອງຂອງຄະນະພັກ-ອານາດການປກຄອງທກຂັ້ນ ໂດຍໄດແຕງຕັ້ງທານຮອງ
ເຈົ້າແຂວງ ເປນຫົວໜາຄະນະ ແລະ ມີພະແນກການ-ຂະແໜງການກຽວຂອງເຂົ້າຮວມ ແນໃສເຮັດໃຫເສດຖະກິດມີການຂະຫຍາຍຕົວ, ເຮັດໃຫ
ຄອບຄົວທກຍາກຫຼຸດລົງເທື່ອລະກາວ. ສະເໜີໃຫ ທນບ ເພີ່ມການນາໃຊແຫຼງທຶນເຂົ້າເຖິງປະຊາຊົນໃຫຖືກເປາໝາຍ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ
ສງ. ເພີ່ມການສະໜອງແຫຼງທຶນສິນເຊື່ອໃຫແກປະຊາຊົນບັນດາເຜົາຢ 5 ເມືອງຕິດພັນກັບແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມຂອງແຂວງ,
ຂອງເມືອງປະກອບສວນແກໄຂຄວາມທກຍາກຂອງປະຊາຊົນໃຫບັນລຕາມຄາດໝາຍທີກ
່ ານົດໄວເນື່ອງຈາກວາບານທກຍາກ, ຄອບຄົວ
ທກຍາກຂອງແຂວງຍັງກວມອັດຕາສວນສງ.
# ຂາວ-ພາບ: ຣັດສະໝີ ດວງສັດຈະ

ເສດຖະກິດລາວຈະເຂັມ
້ ແຂງ ຖາປວງຊົນຮວມແຮງນາໃຊເງິນກີບ

